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03 - Inspetor de Alunos 

Questão nº 1 

INSCRIÇÃO 2000393690; 2000394160 

SOLICITAÇÃO 

A questão apresenta duas alternativas que podem ser a resposta correta. Quem não tem cão caça com gato, 
também poderá ser representada pela palavra perseverança, pois perseverança significa, continuar, persistir, 
insistir,  conservar-se firme, constante (num sentimento, numa resolução). E para o dito popular o significado, além 
da ideia de criatividade, podemos entender como "se você não pode fazer algo de uma maneira, se vira e faz de 
outra", na falta de uma arma para se caçar, o caçador não desiste e insiste, improvisa e continua caçando, mesmo 
que não seja com a arma ideal,o cachorro, mas ele irá usar de sua perseverança e criatividade e caçará com o 
gato. 

Creio que alternativa A seja correta, pois na interpretação de texto ``entre as linhas´´podemos identificar a 
perseverança de não desistir, no sentido do dito popular, a criatividade fica no uso das palavras e a perseverança 
na interpretação do texto... 

ANÁLISE: Não procedem as alegações, pois a palavra MAIS REPRESENTATIVA da ideia apresentada no ditado é a Criatividade (D) 
– se não tenho cão, caço com gato, se não dá prá fazer de um jeito, busca-se outra forma, etc. 

DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO. 

 

03 - Inspetor de Alunos 

Questão nº 16 

INSCRIÇÃO 2000394160 

SOLICITAÇÃO 
Creio que a alternativa D seja correta, pois elaborar plano escolar é função de professores, diretoria e coordenação, 
e não de inspetor... 

ANÁLISE: De acordo com a fonte referenciada, são atribuições do Inspetor de Alunos no âmbito da Prefeitura de Porto Feliz: 

• Orientar e assistir os alunos nos horários de entrada, saída e recreio, observando o nível comportamental adequado, 

inclusive nos períodos em que não houver a assistência do professor, sob orientação da direção da unidade.  

• Colaborar com os professores na manutenção da disciplina de classe, na ausência e sob pedido destes. Prestar primeiros 

socorros em caso de acidente, comunicando à direção da escola, inclusive casos de enfermidade e ocorrência de ordem 

disciplinar.  

• Participar das reuniões de pais.  

• Participar na elaboração do Plano Escolar.  

• Zelar pelas dependências e instalações da unidade de ensino e pelo material utilizado.  

• Executar outras tarefas correlatas. 

Desta forma a alternativa (C) está incorreta, 

DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO. 

03 - Inspetor de Alunos 

Questão nº 20 

INSCRIÇÃO 2000394160 

SOLICITAÇÃO 

Creio que a alternativa D considere-se correta, pois em qualquer situação em que a criança se ausentar da escola 
os pais devem ser notificados, por questão de prevenção a atrito entre o pai e escola, pois a qualquer momento o 
pai pode ir buscar o filho e ele não se encontrar na escola gerando assim problemas, ou se acontecer algum 
acidente fora da escola, o responsável precisa estar ciente da ausência da criança... 

ANÁLISE: Trata-se da necessidade da autorização para viajar, e neste sentido, a norma referenciada indica exceções à 
obrigatoriedade da solicitação da autorização aos pais. Já a alternativa (B) corresponde ao texto legal indicado. 

DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO. 

 

03 - Inspetor de Alunos 

Questão nº 24 

INSCRIÇÃO 2000394160 

SOLICITAÇÃO 
Creio que alternativa A seja correta, pois como a criança esta sofrendo com vômitos, seria totalmente errado 
permanecer a criança deitada pois estaria causando engasgamento com o próprio vômito, o único caso que deitaria 
a criança é em caso de epilepsia em que ela se encontra inconsciente e deve-se virar o rosto de lado para evitar o 
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engasgamento, e também não devemos medicar a criança pois o inspetor não tem conhecimentos médicos ou 
enfermeiro para tal procedimento, acarretando alergias ou afins... 

ANÁLISE: De acordo com a fonte referenciada, não se deve dar medicamentos para interromper a diarreia, as demais alternativas 
são orientadas no compêndio. 

DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO. 

 

04 - PAEB - Infantil 

Questão nº 1 

INSCRIÇÃO 2000393285 

SOLICITAÇÃO 

Boa tarde! Por um engano eu encaminhei as cópias simples dos meus títulos de Pós graduação no momento da 
entrega na Prova de PAEB Infantil. Porém, no período da tarde realizei a prova de PAEB I do Fundamental e levei 
as duas cópias autenticadas corretas. Por favor me ajudem a não perder os 6 pontos do PAEB Infantil, as cópias 
autenticadas estão comigo, o que houve foi um equívoco no momento da entrega! Verifiquem nos documentos do 
PAEB I e verão os títulos autenticados no cartório certinho! Desde já agradeço e conto com a compreensão de 
vocês. Caso precise eu encaminho por Sedex as cópias autenticadas que ficaram em meu poder. Muito obrigada! 

ANÁLISE: Alegação não corresponde à questão recorrida, razão pela qual o recurso deve ser indeferido. De toda forma não se 
poderão aceitar títulos após a data estabelecida no Edital. 

DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO. 

 

04 - PAEB - Infantil 

Questão nº 3 

INSCRIÇÃO 2000381959; 2000381962 

SOLICITAÇÃO 

A questão referente, acredito que seja uma reflexão, resposta A, sendo que a palavra "Se" é um pronome reflexivo 
assim como o resto da frase. 

A questão referente, acredito que seja uma reflexão, resposta A, sendo que a palavra "Se" é um pronome reflexivo 
assim como o resto da frase. 

ANÁLISE: Alegação não procedente, o “se” como pronome reflexivo antecipa ou é postecipado com ênclise ao verbo: “Ele se 
vestiu, ela mudou-se para longe”, etc. No caso determina condição. 

DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO. 

 

04 - PAEB - Infantil 

Questão nº 5 

INSCRIÇÃO 2000381959; 2000381962 

SOLICITAÇÃO 

Peço alteração da questão da C para D, acredito que já retirou do posso 20%, mais 10% e depois mais 50% e 
sobrou 720 litros, logo 720 litros seria 20% do que restou, se cada 20% é 720 litros, 720 x 5 (20%) é igual a 3600 
litros, e no enunciado diz que "Quantos litros de água havia inicialmente no poço?" e nenhum momento diz que 
retirou 10% daqueles 20%, então a resposta seria a D e não a C. 

Peço alteração da questão da C para D, acredito que já retirou do posso 20%, mais 10% e depois mais 50% e 
sobrou 720 litros, logo 720 litros seria 20% do que restou, se cada 20% é 720 litros, 720 x 5 (20%) é igual a 3600 
litros, e no enunciado diz que "Quantos litros de água havia inicialmente no poço?" e nenhum momento diz que 
retirou 10% daqueles 20%, então a resposta seria a D e não a C. 

ANÁLISE: 2.000 litros x 0,8 = 1.600 litros x 0,9 = 1.440 litros x 0,5 = 720 litros. 

DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO. 

 

04 - PAEB - Infantil 

Questão nº 24 

INSCRIÇÃO 2000394879 
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SOLICITAÇÃO 
 A questão número 24,  que se refere  a escuta, fala, pensamento e imaginação, possui três objetivos que não 
constam no documento da BNCC e não apenas uma alternativa como pede a questão,  

ANÁLISE: A resposta indicada no gabarito está de acordo com a BNCC pois a alternativa (B) NÃO representa um dos objetivos para 
a idade indicada. 

DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO. 

 

05 - PAEB I 

Questão nº 4 

INSCRIÇÃO 2000385593; 2000386790; 2000396072; 2000381926; 2000396351 

SOLICITAÇÃO 

Questão 4: Foi solicitado para conjugar o verbo insistir em 3 tempos, porém apareceram duas respostas, faltando o 
pretérito imperfeito do subjuntivo que seria (insistísseis)Fonte: http://www.conjuga-me.net/verbo-insistir 

A pergunta queria saber 3 verbos e nas alternativas só tinha 2 verbos. 

Língua Portuguesa e Interpretação de TextosPAEB I 
Na pergunta pede-se três tempos verbais e na resposta só tem duas conjugações.Faltando: Pretérito Imperfeito do 
Subjuntivo.Questão com resposta INCOMPLETA. 

Língua Portuguesa e Interpretação de TextosQuestão 4Verbo INSISTIR nos tempos: Pretérito Inperfeito do 
Indicativo; Futuro do Pretérito do Indicativo e Pretérito Imperfeito do Subjuntivo.Porém nas respostas só constam 
dois tempos: Pretérito Inperfeito do Indicativo; Futuro do Pretérito do Indicativo.INSISTÍEIS - INSISTIRÍEIS 
Faltando: Pretérito Imperfeito do Subjuntivo.INSISTÍSSEIS 

Sendo assim, a questão está INCOMPLETA. 

Erro conjugação verbo 

ANÁLISE: A questão deve ser anulada pois solicita a conjugação de 3 tempos verbais e as alternativas apresentam apenas 2. 

DELIBERAÇÃO: QUESTÃO ANULADA, PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS. 

 

05 - PAEB I 

Questão nº 10 

INSCRIÇÃO 2000388927; 2000388724 

SOLICITAÇÃO 

Venho por meio deste solicitar a alteração do gabarito da questão 10 da prova de PAEB I. No gabarito está 
alternativa D mas a correta é alternativa C (2 e 3, apenas), pois de acordo com a Lei não tem um representante do 
Conselho Tutelar como fala na prova. 
Segue Lei  n° 11.494/2007 Art. 24 
IV - em âmbito municipal, por no mínimo 9 (nove) membros, sendo: 
a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de 
Educação ou órgão educacional equivalente; 
b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública; 
c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas; 
d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas; 
e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública; 
f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos quais indicado pela entidade de 
estudantes secundaristas. 
§ 2o  Integrarão ainda os conselhos municipais dos Fundos, quando houver, 1 (um) representante do respectivo 
Conselho Municipal de Educação e 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei no 8.069, de 13 
de julho de 1990, indicados por seus pares. 
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm 
Atenciosamente,  
Patricia Leardini 

Venho por meio deste solicitar que altere a alternativa desta questão, pois a correta é a alternativa C ( 2 e 3, 
apenas) e não a D como consta no gabarito. De acordo com a Lei 11.494/2007 art. 24 IV não consta que deve ter 
um membro do conselho tutelar para acompanhamento dos recursos do FUNDEB.        Att,                                                                                   
Jamile Mariana Rodrigues 

ANÁLISE: Alegações não correspondem à questão recorrida, razão pela qual deve ser indeferido o recurso. 

DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO. 
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07 - PAEB II - Ciências  

Questão nº  11 

INSCRIÇÃO 2000381969 

SOLICITAÇÃO 

Silva (2015) descreve as vítimas de bullying escolar da seguinte maneira: 
VÍTIMA TÍPICA: “Normalmente, essas crianças ou adolescentes estampam facilmente as suas inseguranças na 
forma de extrema sensibilidade, passividade, submissão, falta de coordenação motora, baixa autoestima, ansiedade 
excessiva e dificuldades para se expressar”. 
VÍTIMA PROVOCADORA: “(...) capaz de insuflar em seus colegas reações agressivas contra si mesma. No 
entanto, não consegue responder aos revides de forma satisfatória. Nesse grupo geralmente encontramos as 
crianças ou adolescentes hiperativos e impulsivos e/ou imaturos”. 
VÍTIMA AGRESSORA: “(...) reproduz os maus-tratos sofridos como forma de compensação”. 
Portanto, a associação correta seria 1-B; 2-C; 3-A, sendo a alternativa "B" a correta. Assim, solicito a correção do 
gabarito, que indica a opção "C" como correta. 
Referência: SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Bullying: mentes perigosas na escola. Principium, 2015, pág. 35-41. 

ANÁLISE: Alegação pertinente, o gabarito deve ser alterado para (B). 

DELIBERAÇÃO: GABARITO ALTERADO PARA (B). 

 

09 - PAEB II - História 

Questão nº  18 

INSCRIÇÃO 2000395462 

SOLICITAÇÃO 

À Comissão da Comissão Fiscalizadora do Processo Seletivo Nº 3/2018 da prefeitura municipal de Porto Feliz 
Prezados Senhores,   
Considerando a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses 
individuais indisponíveis, no sentido da plena regularidade, legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos 
adotados no   Processo Seletivo Nº 3/2018, visando à contratação por tempo determinado para substituição 
eventual de servidores na rede municipal de ensino durante o exercício de 2019 e, bem assim, da conduta ética e 
escorreita adotada pelos componentes da Comissão Fiscalizadora do Processo seletivo; 
Eu, Genilson Cordeiro Marinho, candidato do processo seletivo para professor temporário de história, portador de 
CPF nº 021448308-86 e o RG 184333635 SSP-SP, venho por meio deste requerer conforme  item 10.3 do edital,   
anulação da “questão 18 – São competências Gerais da BNCC-Base Nacional Comum Curricular”, pois o conteúdo 
não constava no Conteúdo programático em ,especial, dos conhecimentos específicos de PAEB II História - Anexo 
II, dado que o edital - nele incluído o programa - é a lei do concurso".   
Portanto, a inclusão de temas não exigidos em edital afronta o princípio da publicidade, já que, como se sabe, a 
Administração, na formulação das questões de prova de concurso público, vincula-se às regras estabelecidas no 
instrumento convocatório. 
Em vista do exposto, em sede de recurso à questão, tendo em vista que o conhecimento exigido para sua resolução 
não constava do edital de abertura de inscrições do concurso, requer o candidato que a questão 18 seja 
ANULADA”. 

ANÁLISE: Procede a alegação, a BNCC por lapso não constou do conteúdo programático de PAEB II – História, neste sentido a 
questão deve ser anulada. 

DELIBERAÇÃO: QUESTÃO ANULADA, PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS. 

 

09 - PAEB II - História 

Questão nº  21 

INSCRIÇÃO 2000395462 

SOLICITAÇÃO 

À Comissão da Comissão Fiscalizadora do Processo Seletivo Nº 3/2018 da prefeitura municipal de Porto Feliz 
RECURSO: Revisão do Gabarito preliminar da questão 21 da prova objetiva de História. 
Prezados Senhores,   
Considerando a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses 
individuais indisponíveis, no sentido da plena regularidade, legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos 
adotados no   Processo Seletivo Nº 3/2018, visando à contratação por tempo determinado para substituição 
eventual de servidores na rede municipal de ensino durante o exercício de 2019 e, bem assim, da conduta ética e 
escorreita adotada pelos componentes da Comissão Fiscalizadora do Processo seletivo; 
Eu, Genilson Cordeiro Marinho, candidato do processo seletivo para professor temporário de história, portador de 
CPF nº 021448308-86 e o RG 184333635 SSP-SP, venho por meio deste requerer  a revisão do gabarito  da 
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questão 21 da alternativa “A” para  alternativa “D”, pois de acordo com o documento citado como fonte da questão 
todas as afirmativas sobre documentos históricos estão corretas, 1,2,3 sendo a alternativa “D”, como vemos a 
seguir na própria fonte dos Parâmetros Curriculares Nacionais - 5ª a 8ª. Vol. 6 – História: 
 “As mais diversas obras humanas produzidas nos mais diferentes contextos sociais e com objetivos variados 
podem ser chamadas de documentos históricos. É o caso, por exemplo, de obras de arte, textos de jornais, 
utensílios, ferramentas de trabalho, textos literários, diários, relatos de viagem, leis, mapas, depoimentos e 
lembranças, programas de televisão, filmes, vestimentas, edificações etc.) P.83 
Portanto, de   acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais - 5ª a 8ª. Vol. 6 – História, “ os documentos 
passaram a ser tudo o que é registrado por escrito, por meio de sons, gestos, imagens ou que deixou indícios de 
modos de fazer, de viver e de pensar dos homens ? músicas, gravuras, mapas, gráficos, pinturas, esculturas, 
filmes, fotografias, lembranças, utensílios, ferramentas, festas, cerimônias, rituais, intervenções na paisagem, 
edificações etc.”(PCNs p.84) 
Assim, reforçamos nosso pedido no sentido da revisão do gabarito da questão 21 para alternativa “D”. 

ANÁLISE: Procedente a alegação, de acordo com a fonte indicada os 3 itens são corretos e o gabarito deve ser alterado para (D). 

DELIBERAÇÃO: GABARITO ALTERADO PARA (D). 

 

09 - PAEB II - História 

Questão nº  22 

INSCRIÇÃO 2000395462 

SOLICITAÇÃO 

À Comissão da Comissão Fiscalizadora do Processo Seletivo Nº 3/2018 da prefeitura municipal de Porto Feliz 
 Prezados Senhores,   
Considerando a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses 
individuais indisponíveis, no sentido da plena regularidade, legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos 
adotados no   Processo Seletivo Nº 3/2018, visando à contratação por tempo determinado para substituição 
eventual de servidores na rede municipal de ensino durante o exercício de 2019 e, bem assim, da conduta ética e 
escorreita adotada pelos componentes da Comissão Fiscalizadora do Processo seletivo; 
Eu, Genilson Cordeiro Marinho, candidato do processo seletivo para professor temporário de história, portador de 
CPF nº 021448308-86 e o RG 184333635 SSP-SP, venho por meio deste requerer conforme  item 10.3 do edital,   
anulação da “questão 22 – O exercício da __(...) BNCC-Base Nacional Comum Curricular”, pois o conteúdo não 
constava no Conteúdo programático em ,especial, dos conhecimentos específicos de PAEB II História - Anexo II, 
dado que o edital - nele incluído o programa - é a lei do concurso".   
Portanto, a inclusão de temas não exigidos em edital afronta o princípio da publicidade, já que, como se sabe, a 
Administração, na formulação das questões de prova de concurso público, vincula-se às regras estabelecidas no 
instrumento convocatório. 
Em vista do exposto, em sede de recurso à questão, tendo em vista que o conhecimento exigido para sua resolução 
não constava do edital de abertura de inscrições do concurso, requer o candidato que a questão 22 seja 
ANULADA”. 

ANÁLISE: Procede a alegação, a BNCC por lapso não constou do conteúdo programático de PAEB II – História, neste sentido a 
questão deve ser anulada. 

DELIBERAÇÃO: QUESTÃO ANULADA, PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS. 

 

11 - PAEB II - Língua Portuguesa 

Questão nº  23 

INSCRIÇÃO 2000389060 

SOLICITAÇÃO 

O gabarito oficial da prova diz que a resposta correta à questão é a letra B ( Resumir). 
Contudo, o verbo em questão não é classificado como defectivo. 
A definição de verbos defectivos, segundo a Moderna Gramática da Língua Portuguesa, de Evanildo Bechara- 37 
edição atualizada pelo novo acordo ortográfico-, diz que tais verbos são aqueles que, na sua conjugação, não 
apresenta todas as formas. Portanto, a resposta correta seria  a letra C (reaver). 
Esse verbo não apresenta conjugação em todas as pessoas e formas verbais. No presente do indicativo é 
conjugado apenas no nós e no vós. No imperativo afirmativo é conjugado apenas no vós. Não é conjugado nem no 
presente do subjuntivo nem no imperativo negativo. 
Gerúndio: reavendo  
Particípio passado: reavido  
Infinitivo: reaver 



 

Prefeitura Municipal 

de PORTO FELIZ 

Processo Seletivo 

Nº 3/2018 

ANEXO I - RELATÓRIO DA BANCA - RECURSOS 

CONTRA QUESTÕES E GABARITO 

07/JAN 

2019 

 

 6 

 

ANÁLISE: São exemplos de alguns verbos defectivos: adequar, falir, doer, reaver, abolir, banir, brandir, carpir, colorir, delir, 
explodir, ruir, exaurir, demolir, puir, delinqüir, fulgir (resplandecer), feder, aturdir, bramir, esculpir, extorquir, retorquir, soer 
(costumar: ter costume de), etc. 

(https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/verbos-defectivos.htm)  

Neste sentido, a Banca verificou que houve lapso na formulação do enunciado, que deveria constar “São verbos defectivos, 
EXCETO”. Da forma apresentada 3 alternativas atendem ao enunciado e a questão deve ser anulada. 

DELIBERAÇÃO: QUESTÃO ANULADA, PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS. 

 

12 - PAEB II - Matemática 

Questão nº  11 

INSCRIÇÃO 2000385597 

SOLICITAÇÃO 

Questão 11: Pela pesquisa realizada na internet no link: 
https://books.google.com.br/books?id=PE3mCgAAQBAJ&pg=PT64&dq=diferen%C3%A7a+entre+vitimas+agressore
s+e+vitimas+provocadoras+bullying&hl=pt-
PT&sa=X&ved=0ahUKEwisj_X0lKnfAhUROZAKHYUUABUQ6AEIKDAA#v=onepage&q=diferen%C3%A7a%20entre
%20vitimas%20agressores%20e%20vitimas%20provocadoras%20bullying&f=false 

Nota-se que a alternativa correta é a B e não a C como está no gabarito, pois na alternativa C estão invertidos o 
conceito da vítima agressora pelo conceito da vítima provocadora. 

ANÁLISE: Alegação pertinente, o gabarito deve ser alterado para (B). 

DELIBERAÇÃO: GABARITO ALTERADO PARA (B). 

 

 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/verbos-defectivos.htm

